


Ter dankbare nagedachtenis aan 

GERARD LANSINK 

echtgenoot van Dini Haarman. 

Geboren te Reutum op 26 februari 1924. 
Aldaar overleden op 15 oktober 1992. 

Begraven op het R.K. kerkhof te Weerselo 
op 20 oktober d.a.v. 

Hij was sterk gehecht aan zijn geboortegrond, 
waar hij heel zijn leven heeft gewoond, en aan zijn 
buurt, waar hij alle lief en leed mee deelde. 
Hij trouwde in 1954 met Oini Haarman en werd 
vader van 2 dochters en 2 zonen, en later opa van 
8 kleinkinderen. 
Hij heeft hard voor hen gewerkt, o.a. meer dan 25 
laar in de gieterij van Stork. 
Hij was een groot hondenliefhebber en een vurige 
beoefenaar van de paardensport. Later werkte hij 
leder jaar trouw mee aan de voorbereiding van de 
Indoor. 
Ook was hij jarenlang leider van het damesvoet
bal. 
Een interessante man, die overal belangstelling 
voor toonde en altijd klaar stond om een ander te 
helpen, vooral in de buurt. 
Wel had hij een uitgesproken eigen mening, waar 
niet aan te tornen was, en dat was niel altijd 
gemakkelijk. 

Bovendien was hij een diepgelovig man, trouw 
aan zijn kerkelijke plichten, en dit betekende voor 
hem een groot houvast in zijn leven. 

1 Vooral toen hij getroffen werd door een ernstige 
kwaal, die Qeen uitzicht bood op genezing. De 
lasten van zijn kwaal wist hij met groot geduld te 
dragen, geen klacht kwam over ziin lippen. Hi{' 
bleef steeds vertrouwen op de goede afloop. Me 
groot vertrouwen en overgave ontving hij de sa
cramenten der zieken, omrlnQd door heel zijn 
gezin. Vol goede moed bleef hij tot het einde toe 
zijn belangstelling tonen voor al es om hem heen, 
vooral ook de bouw van het nieuwe huis. 
Het huwelijk van zijn jongste zoon Richard heeft 
hij nog ten volle mogen oeleven, evenals de vol
tooiing van het nieuwe huis. 

Vader we zullen je missen. 

Moge God hem nu voor altijd opn11men in Zij'n 
hemelse woning. En moge hij vandaaruit zl .n 
leven in God een sterke steun blijven voor zi{n 
vrouw, kinderen en kleinkinderen, die in gro e 
droefheid achterblijven. 

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden 
tijdens de ziekte en na het overliiden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en tijne opa betuigen 
wij U onze oprechte dank. 

B.M. L.ansink - Haarman 
Kinderen en kleinkinderen. 


